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• Disse slides er tænkt som en skabelon, hvor teksten, der er på, skal slettes. I 
skal derefter skrive tekster og indsætte billeder, som er relevante for lige jeres 
enhed/team.

• Teksten er dermed tænkt som vejledende, men emnerne skal indgå.

• I skal printe de udfyldte slides ud og medbringe dem til Læringsseminaret i 
oktober, hvor de kommer op at hænge og indgår i arbejdet. ( gerne i A3 
størrelse hvor det giver mening)

Introduktion til storyboard



• Den Centrale Afdeling

• Hvem er vi (indsæt gerne foto af teamet)?

• DemensCentrum Aarhus afd.4.

• Specialbolig afsnit med 25 boliger for mennesker med demens 

Team



• Vi har implementeret tavlerne og tavlemøder fast dagligt. Både dag of aften. Der har
været løbende justeringer.

• Vi har hatt labels med “advarsel trekanter” på medicinkassen.
• Dagsorden for tavlemøder.

• Tavlen og strukturen den giver er vores bedste forbedringstestning.

• Næste skridt er at lave dagsorden for tavlen. Over flere dage, så vi får en struktur
og systematikk I dette.

• Ved erfaringsudveksklingsmødet har vi fået inspiration og stof til eftertanke ved at 
trække på andres erfaringer.

Vores forbedringsrejse indtil nu.



• Indsæt jeres egne serie-diagrammer for de obligatoriske indikatorer der 
måles på <- sættes ind I resultatdiagrammer.

• Samle data på tavlemøderne. Hvor tit man bruger dagsorden på
tavlemøderne? Hvor lang tid tager tavlemøderne? 

• Tolk diagrammerne; er der en udvikling I den ønskede retning eller ej? 
Kan den forklares? 

• Print gerne i A3 størrelse

Resultat, hvad fortæller jeres data



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres
enhed? Mere struktur, større overblik. Øget faglighed på afdelingen. 

• Er der noget specielt I vil dele med teams fra de andre kommune-
enheder I projektet? “Hvis man ville starte for fra, ville man have startet
med tavlerne.” Det sagde de I Viborg <- Vi er ikke af denne opfatning.

• Hvilke materialer/ ideer har I udviklet - medbring og hæng dem på
storyboarden -> Udviklet advarselstrekant fra scratch! (Gitte)

• + Billeder af tavler.

Generelle forbedringer



• Hvad er det næste I planlægger at afprøve mhp at nå
målene for I sikre hænder? Indsamle data og vi går I gang 
med tjeklistene.

• Hvilken support har I brug for fra fakultet, og Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed?

Næste skridt
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